
Κεϕάλαιο 6

Χρονοσειρές

Στο προηγούµενο κεϕάλαιο µελετήσαµε τη σχέση ενός µεγέθους µε άλ-
λα µεγέθη καθώς και την εξάρτηση του µεγέθους (της εξαρτηµένης τυχαίας
µεταβλητής) από άλλα µεγέθη (τις ανεξάρτητες µεταβλητές). Εδώ ϑα επικεν-
τρωθούµε σε ένα µέγεθος που αλλάζει τιµές µε το χρόνο και ϑα µελετήσουµε
την εξάρτηση του µεγέθους X σε κάποια χρονική στιγµή t, xt, από το ίδιο
µέγεθος σε προηγούµενες χρονικές στιγµές, xt−1, xt−2, . . .. Θα µελετήσουµε
λοιπόν τη δυναµική εξέλιξη της διαδικασίας ή συστήµατος που παράγει το
µέγεθος που παρατηρούµε και για αυτό ϑα ϑεωρήσουµε πως παρατηρούµε
το µέγεθος στο χρόνο µε σταθερό χρονικό ϐήµα, δηλαδή µε σταθερό χρόνο
δειγµατοληψίας (sampling time). ΄Ενα σύνολο τέτοιων παρατηρήσεων λέ-
γεται χρονική σειρά ή χρονοσειρά (time series). Σε κάποια προβλήµατα ο
χρόνος δειγµατοληψίας µπορεί να µην είναι σταθερός και τότε χρειάζεται ειδι-
κότερη επεξεργασία της χρονοσειράς για να γίνει η ανάλυση. Για παράδειγµα
οι ηµερήσιες τιµές ενός χρηµατιστηριακού δείκτη (π.χ. του Χρηµατιστηρίου
Αξιών Αθηνών) συνιστούν µια χρονοσειρά µε µεταβλητό φυσικό χρόνο δειγµα-
τοληψίας, αϕού µεσολαβούν Σαββατοκύριακα και γιορτές που είναι κλειστό
το χρηµατιστήριο. Η πιο απλή προσέγγιση σε αυτήν την περίπτωση είναι να
ορίσουµε ως χρόνο αναϕοράς όχι το φυσικό χρόνο αλλά τον οικονοµικό χρόνο
συναλλαγών και να ϑεωρήσουµε σταθερό χρονικό ϐήµα µιας (οικονοµικής)
ηµέρας ακόµα και από Παρασκευή σε ∆ευτέρα. Στη συνέχεια ϑα ϑεωρούµε
το χρόνο δειγµατοληψίας σταθερό που είναι και η τυπική περίπτωση στην
ανάλυση µιας χρονοσειράς.

Το πρόβληµα στην ανάλυση χρονοσειρών είναι να εκτιµήσουµε το σύ-
στηµα που παράγει τη χρονοσειρά και ενδεχοµένως να κάνουµε προβλέψεις
µελλοντικών τιµών του µεγέθους που παρατηρούµε. Η πρώτη υπόθεση που
ϑα πρέπει να απορρίψουµε για να έχει νόηµα η ανάλυση της χρονοσειράς
είναι ότι η µεταβολή των τιµών του µεγέθους που παρατηρούµε είναι εντε-
λώς τυχαία, δηλαδή το σύστηµα που παρατηρούµε είναι λευκός ϑόρυβος. Αν
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οι παρατηρήσεις της χρονοσειράς δεν είναι ανεξάρτητες, η πληροϕορία που
υπάρχει στη χρονοσειρά µπορεί να δίνεται µε διαϕορετικές µορϕές και τα κυ-
ϱιότερα χαρακτηριστικά που ϑα πρέπει να µελετήσουµε πριν προχωρήσουµε
να προσαρµόσουµε κάποιο µοντέλο στη χρονοσειρά είναι :

1. Στασιµότητα (Stationarity): Απλά αυτό σηµαίνει ότι οι διακυµάνσεις
των τιµών της χρονοσειράς δε διαϕοροποιούνται µε το χρόνο. Μια µη-
στάσιµη χρονοσειρά µπορεί να έχει τάσεις (trends), δηλαδή (αργές)
αλλαγές στη µέση τιµή της µε το χρόνο, π.χ. η τιµή ϐενζίνης µπορεί
να έχει διακυµάνσεις λόγω της διεθνούς αγοράς αλλά και να παρου-
σιάζει µια αυξητική τάση σε ϐάθος χρόνου λόγω πληθωρισµού. Μια
µη-στάσιµη χρονοσειρά µπορεί επίσης να παρουσιάζει περιοδικότη-
τα (periodicity), που όταν αναϕέρεται σε συγκεκριµένες περιόδους που
σχετίζονται µε φυσικές εποχές του έτους (µήνα, τρίµηνο, τετράµηνο)
λέγεται και εποχικότητα (seasonality), π.χ. η τιµή του όζοντος στην
ατµόσϕαιρα υπόκειται σε εποχικές διακυµάνσεις πέρα από τις διακυ-
µάνσεις που µπορεί να οϕείλονται στην εξέλιξη του οικοσυστήµατος.

2. Αιτιοκρατία (determinism) και στοχαστικότητα (stochasticity): ΄Ο-
λες οι χρονοσειρές από πραγµατικά µεγέθη περιέχουν ϑόρυβο και µε
αυτήν την έννοια όλες οι πραγµατικές χρονοσειρές είναι στοχαστικές. Η
µεγαλύτερη πρόκληση στην ανάλυση πραγµατικών χρονοσειρών είναι η
διερεύνηση και ταύτιση ή εντοπισµός του αιτιοκρατικού µέρους του συ-
στήµατος που παράγει τη χρονοσειρά. ΄Οταν αυτό είναι κρυµµένο µέσα
στο ϑόρυβο ή γενικότερα δεν κυριαρχεί στην εξέλιξη της χρονοσειράς,
τότε ϑεωρούµε πως το σύστηµα είναι στοχαστικό και περιοριζόµαστε
σε στατιστική περιγραϕή του συστήµατος, όπως κάναµε και για τις τυ-
χαίες µεταβλητές στην στατική περίπτωση (ανεξάρτητες µετρήσεις ενός
µεγέθους, δες Κεϕάλαιο 3 και 4).

Αν για κάποιο λόγο µπορούµε να υποθέσουµε ότι το σύστηµα που πα-
ϱάγει τη χρονοσειρά είναι κυρίως αιτιοκρατικό µε κάποιες στοχαστικές
διαταραχές που όµως δεν κυριαρχούν στην εξέλιξη του συστήµατος (και
της χρονοσειράς που µελετάµε), τότε µπορούµε να χρησιµοποιήσου-
µε διαϕορετικές προσεγγίσεις που είναι κατάλληλες για αιτιοκρατικά
δυναµικά συστήµατα, π.χ. ανίχνευση κύριων περιόδων αν το σύστηµα
φαίνεται να είναι περιοδικό ή διερεύνηση της µη-γραµµικής δυναµικής
αν το σύστηµα φαίνεται να είναι χαοτικό.

Για παράδειγµα η µεταβολή τής στάθµης του όζοντος στην ατµόσϕαιρα
µπορεί να έχει διαϕορετικές περιοδικότητες που ϑέλουµε να εντοπίσου-
µε µε ακρίβεια (περίοδο έτους αλλά ίσως και άλλες περιόδους) και τότε
καταϕεύγουµε σε µεθόδους της φασµατικής ανάλυσης. Μπορεί όµως
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απαλείϕοντας την ετήσια εποχικότητα, να ϑεωρήσουµε ότι το σύστηµα
είναι στοχαστικό µε ενδεχοµένως κάποιες γραµµικές συσχετίσεις ϐρα-
χείας διάρκειας που ϑα ϑέλαµε να εκτιµήσουµε και να προσαρµόσουµε
κάποιο κατάλληλο στοχαστικό µοντέλο. Τέλος µπορεί να υποθέσουµε
ότι η µη-κανονικότητα της χρονοσειράς (απαλλαγµένης από την ετήσια
εποχικότητα) οϕείλεται σε κάποιο µη-γραµµικό αιτιοκρατικό δυναµι-
κό σύστηµα, ενδεχοµένως χαµηλής διάστασης και χαοτικό, που έχει τη
δυνατότητα να παρουσιάζει φαινοµενικά τυχαία συµπεριϕορά.

3. Γραµµικότητα (linearity) και µη-γραµµικότητα (nonlinearity): Σύµ-
φωνα µε τα παραπάνω φαίνεται αυτές οι δύο έννοιες να σχετίζονται µε
την αιτιοκρατία και στοχαστικότητα αλλά γενικά µπορούν να ορισθούν
ανεξάρτητα από αυτές. Η γραµµικότητα του συστήµατος σηµαίνει πως
οι µεταβλητές του συστήµατος (που µπορεί να µην έχουµε τη δυνατότη-
τα να τις παρατηρήσουµε) αλληλο-επιδρούν γραµµικά, δηλαδή αν ϑα
εκϕράζαµε το σύστηµα µε αναλυτική µορϕή όλοι οι όροι ϑα ήταν γραµ-
µικοί ως προς τις µεταβλητές του συστήµατος. Σε αντίθετη περίπτωση το
σύστηµα είναι µη-γραµµικό. Για τη χρονοσειρά αυτό σηµαίνει πως για
ένα γραµµικό σύστηµα ορίζουµε την εξέλιξη της χρονοσειράς ως γραµ-
µικό συνδυασµό των προηγούµενων παρατηρήσεων της χρονοσειράς,
ενώ για ένα µη-γραµµικό σύστηµα µπορούµε να ορίσουµε την εξέλιξη
της χρονοσειράς µε µεγαλύτερη ακρίβεια αν ϑεωρήσουµε και τη συν-
δυασµένη επίδραση των προηγούµενων παρατηρήσεων σε διαϕορετικές
χρονικές στιγµές ή τις ίδιες.

΄Αρα λοιπόν ένα στοχαστικό σύστηµα µπορεί να είναι γραµµικό ή µη-
γραµµικό και το ίδιο ισχύει για ένα αιτιοκρατικό σύστηµα. Βέβαια
ένα αιτιοκρατικό γραµµικό σύστηµα δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαϕέ-
ϱον γιατί τα γραµµικά αιτιοκρατικά δυναµικά συστήµατα έχουν απλές
λύσεις που στην απουσία ϑορύβου µπορούµε εύκολα να εντοπίσουµε
(σταθερό σηµείο, περιοδικά σηµεία ή τροχιές). Εδώ σηµειώνεται ότι
κάποια δυσκολία µπορεί να παρουσιαστεί αν το σύστηµα είναι πολλών
διαστάσεων, υπάρχει κάποια τυχαία διαταραχή και το πλήθος των πα-
ϱατηρήσεων είναι σχετικά µικρό. Από την άλλη µεριά, είναι ιδιαίτερα
δύσκολο να εντοπίσουµε µη-γραµµικότητα σε ένα στοχαστικό σύστηµα
(ή διαδικασία όπως συνήθως λέγεται) αϕού ο ϑόρυβος στο σύστηµα δεν
επιτρέπει τον εντοπισµό πολύπλοκων µη-γραµµικών σχέσεων. Σε µια
τέτοια περίπτωση ϑα πρέπει να έχουµε ορίσει µια συγκεκριµένη µη-
γραµµική µορϕή που ϑέλουµε να διερευνήσουµε. Συνήθως λοιπόν οι
δύο κυρίαρχες κλάσεις συστηµάτων που υποθέτουµε για στάσιµες χρο-
νοσειρές είναι η γραµµική στοχαστική διαδικασία (linear stochastic
process) και το µη-γραµµικό δυναµικό (πιθανώς χαοτικό) σύστηµα
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(nonlinear dynamical (possibly chaotic) system).

Στη συνέχεια ϑα αναλύσουµε τη χρονοσειρά επικεντρώνοντας σε κάθε µια
από τις παραπάνω µορϕές χρονοσειρών.

Γενικά για κάθε χρονική στιγµή t ϑεωρούµε την τιµή xt της µεταβλητής X
που παρατηρούµε. Το σύνολο των παρατηρήσεων xt για κάποια χρονική περί-
οδο n (σε µονάδες του χρόνου δειγµατοληψίας), δηλαδή για χρονικές στιγµές
t = 1, . . . , n, αποτελεί τη χρονοσειρά {xt}nt=1 = {x1, . . . , xn}. ΄Οταν έχουµε τη
δυνατότητα ταυτόχρονης παρατήρησης πολλών µεγεθών για το ίδιο σύστηµα,
όπως π.χ. καταγραϕές σεισµικών κυµάτων από διαϕορετικούς σταθµούς ή
καταγραϕή ϑερµοκρασίας και πίεσης, έχουµε πολλαπλές ταυτόχρονες χρονο-
σειρές ή αλλιώς έχουµε µια πολυ-διάστατη χρονοσειρά (multivariate time
series). Συνήθως όµως η µελέτη περιορίζεται στη συλλογή τιµών ενός µεγέ-
ϑους, δηλαδή µιας µονοδιάστατης χρονοσειράς, και εδώ δε ϑα επεκταθούµε
σε πολυ-διάστατες χρονοσειρές.

Η µελέτη ϑα αρχίσει δίνοντας τα πρώτα στάδια της ανάλυσης χρονοσει-
ϱών και περιγράϕοντας ϐασικά χαρακτηριστικά χρονοσειρών από στοχαστικά
συστήµατα, όπως στασιµότητα, τάση, περιοδικότητα και αυτοσυσχέτιση. Στη
συνέχεια ϑα µελετήσουµε γραµµικά µοντέλα για την πρόβλεψη στοχαστικών
χρονοσειρών και ειδικότερα τη διαδικασία Box-Jenkins. Η µελέτη ϑα ο-
λοκληρωθεί µε την παρουσίαση κάποιων µη-γραµµικών µεθόδων ανάλυσης
χρονοσειρών καθώς και κάποιων απλών µη-γραµµικών µοντέλων πρόβλεψης.

6.1 Βασικά Χαρακτηριστικά Χρονοσειράς

Θα µελετήσουµε πρώτα κάποια ϐασικά χαρακτηριστικά των χρονοσειρών
µέσα από πραγµατικά παραδείγµατα.

6.1.1 Στασιµότητα, τάση και περιοδικότητα

Στο Σχήµα 6.1α δίνεται η µηνιαία παραγωγή σιδήρου στην Αυστραλία
για κάποια χρονική περίοδο σε ένα διάγραµµα ιστορίας (history diagram).
Παρατηρούµε ότι η παραγωγή παρουσιάζει αυξητική τάση, µετά σε κάποια
περίοδο η παραγωγή σταθεροποιείται σε ένα επίπεδο αλλά έχει έντονες δια-
κυµάνσεις, στη συνέχεια έχει πτώση και µετά συνεχίζει και πάλι να αυξάνει
σταθερά. Τέτοιες αργές µεταβολές λέγονται τάσεις στη χρονοσειρά. Το διά-
γραµµα ιστορίας των ηµερήσιων τιµών όζοντος στην περιοχή Θεσσαλονίκης
για 25 έτη που δίνεται στο Σχήµα 6.1ϐ δεν παρουσιάζει τάσεις αλλά φαί-
νεται να έχει µια ετήσια περιοδικότητα, ή όπως αναϕέρεται στη στατιστική
ϐιβλιογραϕία, ετήσια εποχικότητα.
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Σχήµα 6.1: (α) Μηνιαία παραγωγή (ϐασικού) σιδήρου στην Αυστραλία την πε-
ϱίοδο Ιανουάριος 1956 - Αύγουστος 1995 (σε χιλιάδες τόνων). (ϐ) Ηµερήσιες
τιµές όζοντος στην περιοχή Θεσσαλονίκης για 25 έτη.

Η εµϕάνιση τάσης ή περιοδικότητας στη χρονοσειρά υποδηλώνει ότι τα
στατιστικά χαρακτηριστικά του συστήµατος που παράγει τη χρονοσειρά αλ-
λάζουν µε το χρόνο και η χρονοσειρά δεν είναι στάσιµη. Η αυστηρή στασι-
µότητα (strict stationarity) ορίζεται µαθηµατικά ως η διατήρηση στο χρόνο t
της κοινής κατανοµής των {xt , xt+1, . . . , xt+τ} για κάποιο αυθαίρετο παράθυρο
υστερήσεων τ. Η συνθήκη στασιµότητας περιορίζεται συνήθως στη διατήρηση
της µέσης τιµής και αυτοδιασποράς (ϑα ορίσουµε αυτόν τον όρο στη συνέχεια)
και αναϕέρεται ως ασθενής στασιµότητα (weak stationarity). Μάλιστα πρα-
κτικά αντί της αυτοδιασποράς εξετάζουµε µόνο τη σταθερότητα της διασποράς
µε το χρόνο.

Η µη-στασιµότητα αποτελεί σοβαρό πρόβληµα στην ανάλυση χρονοσειρών
και ιδιαίτερα όταν προσπαθούµε να κάνουµε προβλέψεις. Για παράδειγµα,
τη χρονοσειρά της µηνιαίας παραγωγής σιδήρου στο Σχήµα 6.1α, ϑα τη ϑε-
ωρούσαµε µη-στάσιµη επειδή η µέση τιµή της δεν παραµένει σταθερή. Σε
χρονοσειρές µε έντονη περιοδικότητα ή εποχικότητα ϑα ϑέλαµε πρώτα να ου-
δετεροποιήσουµε την επίδραση της περιοδικής ή εποχικής συνιστώσας πριν
αναλύσουµε τη χρονοσειρά. Υπάρχουν συγκεκριµένες τεχνικές καθώς και
στατιστικοί έλεγχοι για να διερευνήσουµε τη στασιµότητα σε µια χρονοσειρά
αλλά δε ϑα µας απασχολήσουν εδώ. Θα δούµε όµως κάποιους ϐασικούς
µετασχηµατισµούς που εϕαρµόζουµε σε µια φανερά µη-στάσιµη χρονοσειρά
για να την κάνουµε στάσιµη και να προχωρήσουµε µε την ανάλυση.
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6.1.2 Απαλοιϕή τάσης και περιοδικότητας

Γενικά µια χρονοσειρά µπορούµε να τη χωρίσουµε σε τρεις συνιστώσες ως
εξής

xt = µt + st + yt , (6.1)

όπου µt είναι ή συνιστώσα της τάσης, st η συνιστώσα της περιοδικότητας για
κάποια περίοδο d (st−d = st ) και yt είναι η χρονοσειρά των υπολοίπων αν
αϕαιρέσουµε από την παρατηρούµενη χρονοσειρά την τάση και την περιοδι-
κότητα. Η τάση και η περιοδικότητα είναι και οι δυό συναρτήσεις του χρόνου
και δεν περιέχουν πληροϕορία για τη δυναµική του συστήµατος, δηλαδή
την εξάρτηση της παρατήρησης xt από τις προηγούµενες παρατηρήσεις. Σε
κάποια προβλήµατα όλη η πληροϕορία που µας ενδιαϕέρει µπορεί να εντο-
πίζεται στη συνιστώσα της τάσης και της περιοδικότητας, οπότε το πρόβληµα
περιορίζεται στην εκτίµηση των µt και st. Σε άλλες περιπτώσεις ϑέλουµε να
εξαλείψουµε την τάση και την περιοδικότητα για να διερευνήσουµε τη δυνα-
µική του συστήµατος και ϑα πρέπει αϕού εκτιµήσουµε τις συναρτήσεις µt και
st να τις αϕαιρέσουµε από της xt για να πάρουµε τη χρονοσειρά των υπολοί-
πων yt. Ας δούµε την απαλοιϕή τάσης και περιοδικότητας σε ένα πραγµατικό
παράδειγµα.

Παράδειγµα 6.1. Στο Σχήµα 6.2α, δίνεται ο γενικός δείκτης τιµών κατανα-
λωτή (general index for consumer price, GICP) σε µηνιαίες τιµές από τον
Ιανουάριο 2001 ως τον Αύγουστο 2005 (οι ανοιχτοί κύκλοι στο σχήµα εί-
ναι προβλέψεις που ϑα δούµε παρακάτω). Η χρονοσειρά έχει λοιπόν µήκος
n = 56. Φαίνεται καθαρά, πως ο δείκτης GICP παρουσιάζει σταθερή πλη-
ϑωριστική τάση για όλη την περίοδο παρατήρησης αλλά και ασθενή ετήσια
περιοδικότητα. Η πληθωριστική τάση µπορεί να περιγραϕεί ικανοποιητι-
κά ως γραµµική συνάρτηση µt του χρόνου t (µήνα). Η προσαρµογή απλού
γραµµικού µοντέλου παλινδρόµησης του µt ως προς το t, ϑεωρώντας τις πα-
ϱατηρήσεις {xt}56

t=1 ως τιµές του µt, έδωσε µt = 103.9 + 0.31t και φαίνεται µε
γκρίζα γραµµή στο Σχήµα 6.2α.

Αϕαιρώντας αυτή τη γραµµική τάση από τη χρονοσειρά GICP ϐρίσκουµε
τη χρονοσειρά απαλλαγµένη από τάση (detrended) x ′t = xt − µt που δίνε-
ται στο Σχήµα 6.2ϐ. Αυτή είναι η κατάλληλη χρονοσειρά για ανάλυση αν
ϑέλουµε να µελετήσουµε την µεταβολή του GICP απαλλαγµένη από τον πλη-
ϑωρισµό. Εδώ φαίνεται καλύτερα η ετήσια περιοδικότητα του GICP αλλά
δεν είναι προϕανές µε ποια περιοδική συνάρτηση του χρόνου µπορούµε να
εκτιµήσουµε τον ετήσιο κύκλο. Μπορούµε να εκτιµήσουµε τον ετήσιο κύκλο
(annual cycle) του GICP από τις µέσες τιµές του κάθε µήνα για τα έτη 2001
- 2005 (ως το 2004 για τους µήνες Σεπτέµβριο - ∆εκέµβριο). Υπολογίζουµε
για τον Ιανουάριο το µέσο όρο από τις τιµές Ιανουαρίου για τα 5 χρόνια και



6.1. ΒΑΣΙΚ�Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ�Α ΧΡΟΝΟΣΕΙΡ�ΑΣ 121

01 02 03 04 05 06
100

105

110

115

120

125

years

G
en

er
al

 In
de

x 
of

 C
om

su
m

er
 P

ric
es

(α)

01 02 03 04 05 06
−6

−4

−2

0

2

4

years
de

tr
en

de
d 

G
IC

P

(β) 

01 02 03 04 05 06
−5

0

5

years

ye
ar

 c
yc

le
 o

f G
IC

P

(γ)

01 02 03 04 05 06
−5

0

5

years

de
tr

en
de

d 
an

d 
de

se
as

on
ed

 G
IC

P

(δ)

Σχήµα 6.2: (α) Μηνιαίες τιµές γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή (GICP) την
περίοδο Ιανουάριος 2001 - Αύγουστος 2005 (η κάθετη κατακόρυϕη διακε-
κοµµένη γραµµή δηλώνει την αρχή του έτους). Στο διάγραµµα φαίνεται η
προσαρµογή γραµµικού µοντέλου τάσης. (ϐ) Η χρονοσειρά που προκύπτει
από την αϕαίρεση της γραµµικής τάσης στη χρονοσειρά GICP. (γ) Ο εκτιµού-
µενος ετήσιος κύκλος για την GICP. (δ) Η χρονοσειρά που προκύπτει από την
αϕαίρεση του εκτιµούµενου ετήσιου κύκλου από τη χρονοσειρά στο (ϐ).

την τιµή αυτή την αϕαιρούµε από τις 5 παρατηρήσεις του Ιανουαρίου (για τα
έτη 2001 - 2005). Το ίδιο κάνουµε και για τους άλλους µήνες. Η περιοδι-
κή χρονοσειρά {st}56

t=1 (του επαναλαµβανόµενου ετήσιου κύκλου) δίνεται στο
Σχήµα 6.2γ όπου η περίοδος είναι d = 12. Αν µας ενδιαϕέρει να εξετάσουµε
αν µπορούµε να αντλήσουµε κάποια επιπλέον πληροϕορία από τη χρονο-
σειρά GICP πέρα από τη γραµµική τάση, που απαλείψαµε, και τον ετήσιο
κύκλο που εκτιµήσαµε, τότε από τη χρονοσειρά χωρίς τάση αϕαιρούµε την
περιοδική χρονοσειρά {st}56

t=1. Η χρονοσειρά των υπολοίπων {yt}56
t=1 δίνεται ως
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(δες επίσης τη σχέση (6.1))

yt = x ′t − st = xt − µt − st ,

και παρουσιάζεται γραϕικά στο Σχήµα 6.2δ. Παρατηρούµε ότι αυτή η χρονο-
σειρά είναι απαλλαγµένη από τάση και περιοδικότητα και δε φαίνεται να έχει
κάποια κανονικότητα ή δοµή. Αν η χρονοσειρά {yt}56

t=1 είναι εντελώς τυχαία,
δηλαδή δεν έχει να µας δώσει καµιά πληροϕορία, τότε η ανάλυση σταµατά-
ει εδώ και περιοριζόµαστε να περιγράψουµε τη χρονική µεταβολή του GICP
ως µια πληθωριστική γραµµική τάση σε συνδυασµό µε έναν ετήσιο κύκλο.
΄Ετσι αν ϑέλουµε να προβλέψουµε το GICP για το µήνα Σεπτέµβριο ϑα επε-
κτείνουµε (extrapolate) τη συνάρτηση τάσης για το µήνα Σεπτέµβριο και ϑα
προσθέσουµε σε αυτήν την τιµή του ετήσιου κύκλου για το µήνα Σεπτέµβριο.
Αναλυτικά, έχοντας τις τιµές GICP από τον Ιανουάριο 2001 ως τον Αύγουστο
2005 (n = 56), η τάση επεκτείνεται για το Σεπτέµβριο 2005 ως

µn+1 = 103.9 + 0.31(n + 1) ⇒ µ57 = 103.9 + 0.31 · 57 = 121.7.

Η τιµή του ετήσιου κύκλου για το Σεπτέµβριο ϐρέθηκε ως η µέση τιµή Σε-
πτεµβρίου για τα έτη 2001 - 2004, s9 = 0.16, και προστίθεται στην τι-
µή του µ57 για να δώσει την πρόβλεψη του GICP για το µήνα Σεπτέµβριο
x̂57 = x56(1) = 121.86. [Η πρόβλεψη συµβολίζεται είτε µε το καπελάκι και
χρονικό δείκτη τη χρονική στιγµή για την οποία γίνεται η πρόβλεψη ή σηµειώ-
νοντας ως δείκτη τη χρονική στιγµή ως την οποία γνωρίζουµε τη µεταβλητή
και σηµειώνοντας σε παρένθεση τα χρονικά ϐήµατα µπροστά που προβλέπου-
µε.] ΄Οµοια µπορούµε να κάνουµε προβλέψεις και για τους άλλους µήνες.
Στο Σχήµα 6.2α δίνονται µε ανοιχτούς κύκλους οι προβλέψεις για τους 5
επόµενους µήνες.

Στο παραπάνω παράδειγµα απαλείψαµε την τάση προσαρµόζοντας στις
παρατηρήσεις ένα γραµµικό πολυώνυµο του χρόνου. Αυτήν την προσέγγιση
µπορούµε να τη γενικεύσουµε σε πολυώνυµο µεγαλύτερου ϐαθµού. Πολλές
φορές όµως η τάση δε µπορεί να περιγραϕεί ικανοποιητικά ως κάποια γνωστή
συνάρτηση του χρόνου, αλλά είναι τυχαία και την αναϕέρουµε ως στοχαστι-
κή τάση (stochastic trend). Σε αυτήν την περίπτωση για την απαλοιϕή της
τάσης είναι καλύτερα να πάρουµε τις πρώτες διαϕορές (first differences)

yt = ∇xt = xt − xt−1. (6.2)

Για το παράδειγµα της µηνιαίας παραγωγής σιδήρου στην Αυστραλία (δες
Σχήµα 6.1α), παίρνοντας πρώτες διαϕορές η στοχαστική τάση της χρονο-
σειράς εξαλείϕεται, όπως φαίνεται στο Σχήµα 6.3α. Εϕαρµόζοντας πρώτες



6.2. ΣΥΣΧ�ΕΤΙΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡ�Α 123

0 100 200 300 400 500
−200

−100

0

100

200

300

month t

y(
t)

(α)

0 2000 4000 6000 8000 10000
−150

−100

−50

0

50

100

150

day t
y(

t)

(β)

Σχήµα 6.3: (α) Χρονοσειρά των πρώτων διαϕορών της µηνιαίας παραγωγής
σιδήρου στην Αυστραλία την περίοδο Ιανουάριος 1956 - Αύγουστος 1995 (σε
χιλιάδες τόνων). (ϐ) Χρονοσειρά των πρώτων διαϕορών των ηµερήσιων τιµών
όζοντος στην περιοχή Θεσσαλονίκης για 25 έτη.

διαϕορές στη χρονοσειρά των ηµερήσιων τιµών όζοντος στην περιοχή Θεσσα-
λονίκης που έχει περιοδικότητα αλλά όχι τάση, η περιοδικότητα δεν απαλεί-
φεται (δες Σχήµα 6.1ϐ και Σχήµα 6.3ϐ). Για να εξαλείψουµε την περιοδι-
κότητα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την τεχνική που περιγράϕτηκε στο
Παράδειγµα 6.1. Υπάρχουν και άλλες µέθοδοι, όπως το φίλτρο κινούµε-
νου µέσου (moving average (MA) filter), αλλά δε ϑα επεκταθούµε σε αυτές.
Συχνά αντί να προσπαθήσουµε να εξαλείψουµε την περιοδική συνιστώσα της
χρονοσειράς, προσπαθούµε να την εξηγήσουµε µέσα από το µοντέλο που
προσαρµόζουµε στη χρονοσειρά.

Στο Παράδειγµα 6.1 για το GICP κάναµε προβλέψεις µε ϐάση την εκτίµη-
ση της τάσης και περιοδικότητας, ϑεωρώντας ότι η χρονοσειρά των υπολοίπων
είναι εντελώς τυχαία. Επίσης στο παράδειγµα για τη µηνιαία παραγωγή σι-
δήρου στην Αυστραλία, η χρονοσειρά µετά την απαλοιϕή της τάσης (από τις
πρώτες διαϕορές) φαίνεται επίσης να είναι τυχαία. Αν όµως περιέχει συσχετί-
σεις ϑα ϑέλαµε να τις περιγράψουµε µαθηµατικά για να κάνουµε καλύτερες
προβλέψεις. Στη συνέχεια ϑα χαρακτηρίσουµε και ϑα µελετήσουµε τις συ-
σχετίσεις σε µια στάσιµη χρονοσειρά (απαλλαγµένη από τυχόν τάσεις και
περιοδικότητες).

6.2 Συσχέτιση σε χρονοσειρά

Πριν να διερευνήσουµε συσχετίσεις σε µια στάσιµη χρονοσειρά {xt}nt=1, ας
δούµε πρώτα δύο συστήµατα χρονοσειρών µε µηδενικές συσχετίσεις, το ένα
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στάσιµο, το άλλο µη-στάσιµο.

6.2.1 Λευκός ϑόρυβος

Θεωρώντας διαδοχικά στοιχεία της χρονοσειράς ως τυχαίες µεταβλητές,
η χρονοσειρά λέγεται ότι αποτελείται από ανεξάρτητες τυχαίες µεταβλη-
τές µε ίδια κατανοµή (independent and identically distributed, iid) όταν
οι xt , xt+1, . . . , xt+τ τυχαίες µεταβλητές για τ > 1 έχουν την ίδια κατανοµή
και είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους (για την ανεξαρτησία δες τη σχέση (2.10)).
Μια iid χρονοσειρά είναι εντελώς τυχαία και δεν περιέχει αυτοσυσχετίσεις
(γραµµικές ή µη-γραµµικές), δηλαδή συσχετίσεις µεταξύ στοιχείων της χρο-
νοσειράς. Μια iid χρονοσειρά λέγεται και λευκός ϑόρυβος (white noise) και
ϑα συµβολίζουµε την κατανοµή της ως WN(0, σ2

ϸ ), µε µέση τιµή 0 και διασπο-
ϱά σ2

ϸ . Αν επιπλέον τα στοιχεία της χρονοσειράς λευκού ϑορύβου ακολουθούν
κανονική (Γκαουσιανή) κατανοµή, τότε η χρονοσειρά λέγεται Γκαουσιανός
λευκός ϑόρυβος (Gaussian white noise).

6.2.2 Τυχαίος περίπατος

Ο τυχαίος περίπατος (random walk) είναι µια µη-στάσιµη χρονοσειρά,
όπου το κάθε στοιχείο της προκύπτει από το προηγούµενο µε την πρόσθεση
µιας τυχαίας τιµής, δηλαδή η χρονοσειρά είναι τυχαίος περίπατος αν

xt = xt−1 + ϸt , (6.3)

όπου {ϸt} είναι χρονοσειρά λευκού ϑορύβου, ϸt ∼ WN(0, σ2
ϸ ). Το όνοµα υπο-

δηλώνει ακριβώς ότι η χρονοσειρά παράγεται από την κίνηση κάποιου πάνω
σε µια ευθεία γραµµή (στο ΙR), που σε κάθε χρονική στιγµή κάνει ένα τυχαίο
ϐήµα µπρος ή πίσω (ϸt ) από το σηµείο που ϐρίσκεται (xt−1) στο επόµενο (xt ).
Σηµειώνεται ότι αρχίζοντας από κάποια τιµή µ (για t = 0) και αντικαθιστών-
τας επαναληπτικά τον ορισµό (6.3) του τυχαίου περιπάτου για χρόνους ως t
ο ορισµός του τυχαίου περιπάτου µπορεί να γραϕεί ως

xt = µ +
t∑

j=1

ϸj,

δηλαδή ως άθροισµα όλων των τυχαίων ϐηµάτων ως τη στιγµή t. Οι φαι-
νοµενικές συσχετίσεις που φαίνονται από ένα διάγραµµα ιστορίας τυχαίου
περιπάτου οϕείλονται στο ότι το τυχαίο ϐήµα σε κάθε χρονική στιγµή, έχει
γνωστό σηµείο εκκίνησης. Αυτό δηµιουργεί στοχαστικές τάσεις για αυτό και η
χρονοσειρά του τυχαίου περιπάτου είναι µη-στάσιµη. Παίρνοντας τις πρώτες
διαϕορές προκύπτει η στάσιµη χρονοσειρά του λευκού ϑορύβου.
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6.2.3 Γραµµική συσχέτιση

Στα ϐιβλία κλασικής ανάλυσης χρονοσειρών µε τον όρο συνάρτηση αυ-
τοσυσχέτισης ή απλά αυτοσυσχέτιση εννοείται η γραµµική αυτοσυσχέτιση
(linear autocorrelation) (το ίδιο ισχύει γενικά για τον όρο συσχέτιση). Η αυ-
τοσυσχέτιση ρτ για κάποια υστέρηση τ είναι ο συντελεστής συσχέτισης δύο
στοιχείων της χρονοσειράς που απέχουν χρονικά τ ϐήµατα και εκτιµάται από
τη χρονοσειρά ως

ρ̂τ = rτ = Corr(xt , xt−τ) =
∑n

t=τ+1(xt − x̄)(xt−τ − x̄)∑n
t=τ+1(xt − x̄)2 . (6.4)

Οι ορισµοί της αυτοδιασποράς και αυτοσυσχέτισης έχουν νόηµα όταν η χρο-
νοσειρά είναι στάσιµη. ΄Οταν δεν είναι στάσιµη δε µπορεί η αυτοσυσχέτιση
(και η αυτοδιασπορά) να οριστούν ως συνάρτηση της υστέρησης αλλά ορίζον-
ται για κάθε χρονική στιγµή t. Αν επιχειρήσουµε να υπολογίσουµε τη συνάρ-
τηση αυτοσυσχέτισης ως προς την υστέρηση σε µια µη-στάσιµη χρονοσειρά
µε τάσεις, παρατηρούµε ότι έχει πολύ υψηλές τιµές και φθίνει πολύ αργά
µε την υστέρηση. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν ισχυρές συσχετίσεις µεταξύ
κοντινών χρονικά σηµείων που είναι λόγο της τάσης. Αυτή η χαρακτηριστική
µορϕή της αυτοσυσχέτισης φαίνεται στο Σχήµα 6.4α.
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Σχήµα 6.4: (α) ∆ιάγραµµα αυτοσυσχέτισης για τη χρονοσειρά της µηνιαίας
παραγωγής σιδήρου στην Αυστραλία την περίοδο Ιανουάριος 1956 - Αύγου-
στος 1995 (σε χιλιάδες τόνων). (ϐ) ∆ιάγραµµα αυτοσυσχέτισης για τη χρονο-
σειρά των πρώτων διαϕορών της χρονοσειράς στο (α). ∆ίνονται µε οριζόντιες
διακεκοµµένες γραµµές τα όρια της αυτοσυσχέτισης χρονοσειράς iid.

Αντίστοιχα η αυτοσυσχέτιση µιας (µη-στάσιµης) χρονοσειράς µε έντονη
περιοδικότητα ή εποχικότητα ϑα παρουσιάσει ταλαντώσεις µε κορυϕές σε
υστερήσεις που είναι πολλαπλάσια της περιοδικότητας. Για παράδειγµα,
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παρατηρούµε στο Σχήµα 6.5α, πως η αυτοσυσχέτιση της χρονοσειράς των
µηνιαίων τιµών GICP την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Αυγούστου 2005 (α-
παλλαγµένη από την πληθωριστική τάση) έχει χαρακτηριστικές κορυϕές για
υστέρηση 12 και 24. Επίσης παρατηρούµε πως εµϕανίζει κορυϕές για υ-
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Σχήµα 6.5: (α) ∆ιάγραµµα αυτοσυσχέτισης για τη χρονοσειρά µηνιαίων τι-
µών GICP την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Αυγούστου 2005 (απαλλαγµένη
από την πληθωριστική τάση). (ϐ) ∆ιάγραµµα αυτοσυσχέτισης για τη χρο-
νοσειρά υπολοίπων, όπου έχουµε αϕαιρέσει από τη χρονοσειρά στο (α) την
περιοδική συνιστώσα. ∆ίνονται µε οριζόντιες διακεκοµµένες γραµµές τα όρια
της αυτοσυσχέτισης χρονοσειράς iid.

στερήσεις 6 και 18, το οποίο δηλώνει την ύπαρξη και εξαµηνιαίου κύκλου,
µικρότερης όµως ισχύος από τον ετήσιο.

΄Οταν έχουµε µια χρονοσειρά µε τάσεις ή περιοδικότητα η µορϕή της
αυτοσυσχέτισης δεν περιέχει πληροϕορία για τις συσχετίσεις σε κάποιες υ-
στερήσεις. Αυτήν την πληροϕορία µπορεί ενδεχοµένως να µας τη δώσει η
αυτοσυσχέτιση της χρονοσειράς των υπολοίπων. Ιδιαίτερα µας ενδιαϕέρει αν
η χρονοσειρά των υπολοίπων έχει µηδενικές (γραµµικές) αυτοσυσχετίσεις.

Θεωρητικά η αυτοσυσχέτιση της χρονοσειράς λευκού ϑορύβου είναι µη-
δενική για τ > 0. Πρακτικά όµως η αυτοσυσχέτιση εκτιµάται από µια πεπε-
ϱασµένη χρονοσειρά (κάποιου µήκους n) και άρα ϑα έχει διακυµάνσεις γύρω
από το 0. Αποδεικνύεται πως η εκτιµούµενη αυτοσυσχέτιση της χρονοσειράς
λευκού ϑορύβου ακολουθεί κανονική κατανοµή, rτ ∼ N(0, 1/n). Για αυτό
ϑεωρούµε ότι η αυτοσυσχέτιση για κάποιο τ είναι ’στατιστικά µηδενική’ αν
rτ ∈ [−2/

√
n, 2/

√
n]. [Ακριβέστερα αυτό είναι το 95% διάστηµα εµπιστοσύ-

νης για την rτ υποθέτοντας ότι η χρονοσειρά είναι λευκός ϑόρυβος, όπου το
2 είναι η στρογγυλοποίηση του 1.96 και αντιστοιχεί στην κρίσιµη τιµή της
τυπικής κανονικής κατανοµής για πιθανότητα 0.975].



6.2. ΣΥΣΧ�ΕΤΙΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡ�Α 127

Για τα δύο παραπάνω παραδείγµατα, οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης των
χρονοσειρών των υπολοίπων δίνονται στο Σχήµα 6.4ϐ και στο Σχήµα 6.5ϐ.
Για την παραγωγή του σιδήρου παρατηρούµε ότι η αυτοσυσχέτιση είναι στα-
τιστικά σηµαντική για διάϕορες υστερήσεις τ και άρα µπορούµε να συµπε-
ϱάνουµε πως πέρα από τη στοχαστική τάση, η τιµή της παραγωγής σιδήρου
σε κάποιο µήνα επηρεάζεται σε κάποιο (µικρό) ϐαθµό από την παραγωγή του
σιδήρου του προηγούµενους µήνες. Για το δείκτη GICP, παρατηρούµε ότι
οι αυτοσυσχετίσεις δεν είναι σηµαντικές, δηλαδή πέρα από την πληθωριστι-
κή τάση και την εποχικότητα οι διακυµάνσεις του δείκτη φαίνεται να είναι
τυχαίες.

Το ερώτηµα αν µια στάσιµη χρονοσειρά, απαλλαγµένη από τάσεις και
περιοδικότητα, είναι ανεξάρτητη είναι πολύ σηµαντικό στην ανάλυση χρονο-
σειρών και αποτελεί την πρωταρχική µηδενική υπόθεση που πρέπει να απορ-
ϱίψει κάποιος για να προχωρήσει στην ανάλυση της στάσιµης χρονοσειράς
και να προσπαθήσει µε στοχαστικά ή αιτιοκρατικά µοντέλα να εξηγήσει συ-
σχετίσεις στη χρονοσειρά. Για τη µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας έχουν
αναπτυχθεί διάϕοροι έλεγχοι, όπως οι έλεγχοι Portmanteau που ϐασίζονται
στην αυτοσυσχέτιση, αλλά εδώ ϑα περιοριστούµε στη γραϕική παράσταση της
αυτοσυσχέτισης.
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1. Μια από τις πιο πολυ-µελετηµένες πραγµατικές χρονοσειρές είναι η
χρονοσειρά των ετήσιων ηλιακών κηλίδων που άρχισε να µετριέται από
το 1700. Τα δεδοµένα των ετήσιων ηλιακών κηλίδων από το 1700 ως το
2007 δίνονται στο αρχείο sunspots.dat στην ιστοσελίδα του µαθή-
µατος, όπου στην πρώτη στήλη είναι το έτος και στη δεύτερη ο αριθµός
ηλιακών κηλίδων.

(α΄) Σχηµατίστε το διάγραµµα ιστορίας της χρονοσειράς καθώς και το
διάγραµµα της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης.

(ϐ΄) Εντοπίστε την κύρια περίοδο στη χρονοσειρά των ετήσιων ηλια-
κών κηλίδων και εκτιµείστε τον κύκλο αυτής της περιόδου. Στη
συνέχεια αϕαιρέστε αυτήν την περιοδική συνάρτηση από την αρ-
χική χρονοσειρά. Σχηµατίστε το διάγραµµα ιστορίας της χρονο-
σειράς των υπολοίπων καθώς και το διάγραµµα της συνάρτησης
αυτοσυσχέτισης αυτής της χρονοσειράς (µαζί µε τα όρια της αυ-
τοσυσχέτισης λευκού ϑορύβου). Μπορούµε να υποθέσουµε πως
η χρονοσειρά των ετήσιων ηλιακών κηλίδων είναι περιοδική µε
κάποιο ϑόρυβο ή φαίνεται να υπάρχει κάποια µορϕή δυναµικής ;

2. Μια από τις χρονοσειρές που έχουν µελετηθεί ιδιαίτερα για το φαινόµε-
νο του ϑερµοκηπίου είναι και ο δείκτης της ανωµαλίας ϑερµοκρασίας
εδάϕους στο Βόρειο Ηµισϕαίριο (αναϕορικά µε το 1961). Οι τιµές του
δείκτη για την περίοδο από το 1850 ως το 2006 δίνονται στο αρχείο
crutem3nh.dat, όπου στην πρώτη στήλη είναι το έτος και στη δεύτε-
ϱη ο δείκτης ϑερµοκρασίας.

(α΄) Σχηµατίστε το διάγραµµα ιστορίας της χρονοσειράς καθώς και το
διάγραµµα της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης.

(ϐ΄) Ο δείκτης ϑερµοκρασίας φαίνεται να έχει αυξητική τάση (σύµϕωνα
και µε τη ϑεωρία του φαινοµένου του ϑερµοκηπίου). Εκτιµείστε
την τάση αυτή µε πολύωνυµο πρώτου, δεύτερου και τρίτου ϐαθ-
µού. Αϕαιρέστε από την αρχική χρονοσειρά τις εκτιµήσεις από
κάθε µια από τις τρεις προσαρµογές της τάσης. Σχηµατίστε το
διάγραµµα ιστορίας για κάθε µια από τις τρεις χρονοσειρές των
υπολοίπων, καθώς και τα αντίστοιχα διαγράµµατα της συνάρτη-
σης αυτοσυσχέτισης των χρονοσειρών αυτών (µαζί µε τα όρια της
αυτοσυσχέτισης λευκού ϑορύβου). Μπορούµε να υποθέσουµε πως
η χρονοσειρά του δείκτη παγκόσµιας ϑερµοκρασίας έχει µόνο κά-
ποια τάση ή φαίνεται να υπάρχει κάποια µορϕή δυναµικής ;
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(γ΄) Για την απαλοιϕή της τάσης υπολογίστε τις πρώτες διαϕορές της
αρχικής χρονοσειράς. Σχηµατίστε το διάγραµµα ιστορίας για τη
χρονοσειρά των πρώτων διαϕορών καθώς και το διάγραµµα της
συνάρτησης αυτοσυσχέτισης της χρονοσειράς αυτής (µαζί µε τα
όρια της αυτοσυσχέτισης λευκού ϑορύβου). Αλλάζει το συµπέρα-
σµα σας για το σύστηµα της χρονοσειράς του δείκτη παγκόσµιας
ϑερµοκρασίας για αυτή τη µέθοδο απαλοιϕής τάσης ;

3. Θεωρείστε τη λογιστική απεικόνιση που δίνεται ως xt = 4xt−1(1 − xt−1).
∆ηµιουργείστε µια χρονοσειρά 100 τιµών από τη λογιστική απεικόνι-
ση. Σχηµατίστε το διάγραµµα ιστορίας της χρονοσειράς καθώς και το
διάγραµµα της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης (µαζί µε τα όρια της αυτο-
συσχέτισης λευκού ϑορύβου). Τι συµπέρασµα µπορούµε να ϐγάλουµε
για το σύστηµα της λογιστικής απεικόνισης ;


